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Ons concept
Met Riese & Müller Business breiden wij onze portfolio van duur-

zame mobiliteitsconcepten binnen de divisie zakelijke klanten uit. 

Wij bieden met onze modellen op maat gemaakte bike sharing- 

en vlootoplossingen voor gemeenten en bedrijven van elke 

grootte aan, bijvoorbeeld voor de detailhandel, horeca, ambach-

telijke bedrijven, zorginstellingen of mobiliteitsbedrijven. 

Uw voordelen

•  Strategie Uitbreiding van uw duurzaamheids- en mobili-

teits-strategie

•  Specialisering Configuratie en individueel ontwerp van  

de Business-modellen van Riese & Müller voor uw toe- 

passingsgebied

•  Connectiviteit Compatibiliteit van de Business-modellen  

van Riese & Müller met GPS-trackers en app-gebaseerde  

Smart Lock systemen

•  Persoonlijke projectbegeleiding Vaste contactpersoon  

voor uw project
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Veelzijdigheid in de praktijk
Onze Riese & Müller Business-modellen zijn op heel veel verschillende 

manieren inzetbaar: zij zorgen op het gebied van de mobiliteit van 

klanten en medewerkers of binnen het sharing-aanbod voor veel 

rijplezier.

Alnatura

Verhuur cargo-bikes

Riese & Müller model: Packster 60

Donk-EE

Cargo-bike sharing in Keulen

Riese & Müller model: Packster 80

Nordsee-bike

Met zijn verhuuraanbod richt Nordsee-bike 

zich op bewoners en bezoekers van de 

Oost-Friese eilanden Norderney en Juist.  

Op basis van dagverhuur kunnen zij de 

autovrije eilanden op een onafhankelijke 

en klimaatneutrale manier verkennen op  

een Nevo of een Packster 60 cargo-bike. 

carvelo2go

Sinds 2015 zijn de cargo-bikes van  

carvelo2go niet meer weg te denken  

uit het Zwitserse straatbeeld: meer dan 

350 bikes transporteren goederen en 

kinderen in 85 Zwitserse steden en 

gemeenten. carvelo2go stelt de car-

go-bikes ter beschikking van zijn part-

nerbedrijven („hosts“), die alle zaken 

met betrekking tot het share-proces 

afhandelen. 
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  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b Enviolo 380, traploze naafversnelling

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Diefstalbeveiligde zadelpen en extra 

ketting voor slot, 130 cm, incl. Chain Bag

   Heavy-Duty-stuur

  5.139,00 € 

  Opties
 k Battery 625 Wh

  Een nog grotere actieradius voor uw Nevo.  

  Vervangt PowerTube 500 met 625 Wh

 9  RX Chip

   Hardware voor de koppeling met gangbare 

mobiliteitsplatformen en -systemen

  

  Bike sharing-opties
   Smart Lock4

   Sleutelloze slotoplossing die met iOS-  

en Android-apparaten compatibel is

   Smart Lock4 incl. kettingslot,  

120 cm, en Riese & Müller tas

  Specificaties 
 5 471, 511, 561

 m pure white1

 m lunar grey metallic1

 v  28,5 kg

  Technische goedkeuringen
 v Toegestaan totaalgewicht:  

140 kg / 160 kg2

  Bagagedrager: 20 kg

  Eenwielige aanhanger: –

  Tweewielige aanhanger: ja 

  Trailerbike: ja

  Kinderzitje: ja3

Nevo vario Business

De Riese & Müller Business-vloot
Onze Business-modellen zijn optimaal op uw toepassing afgestemd. Geselecteerde  

onderdelen (o.a. diefstalveilige zadelpen en spanband voor de Cargo-Box) verbeteren de dief-

stalbeveiliging en duurzaamheid van de bikes (o.a. door heavy-duty onderdelen), waardoor zij 

optimaal voor het gebruik in uw gemeente of bedrijf zijn uitgerust. De intuïtieve traploze 

Enviolo versnelling is binnen het kader van bike sharing- en vlootconcepten een betrouwbare 

oplossing met lage onderhoudskosten.

De markante vormgeving met geïntegreerde 

accu en krachtige aandrijving maken de Nevo 

vario Business tot een echte alledaagse held. 

De fiets overtuigt door een hoog rijcomfort en 

een comfortabele handling dankzij de lage 

instap en bewijst dat sportiviteit en een maxi-

maal comfort perfect met elkaar kunnen 

worden gecombineerd.



6

  Packster 60 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Diefstalbeveiligde zadelpen en extra 

ketting voor slot, 130 cm, incl. Chain Bag

   Comfort-stuur

  5.389,00 €

  Packster 60 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC single speed X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Diefstalbeveiligde zadelpen en extra ketting 

voor slot, 130 cm, incl. Chain Bag

   Comfort-stuur

  5.239,00 €

  Opties
 k  DualBattery 1000

   Aanvullende Bosch PowerPack 500,  

alleen in combinatie met box

   Bagagedrager

  Optioneel voor alle modellen

   Boards

   Van weerbestendige kunststof, 

Platen voor voor-, onder- en achteraan

   Box

  Van weerbestendige kunststof

    Box met zeildoek

   Van weerbestendige kunststof

  Specificaties 
 5  universal

 m  light grey1

 m  urban grey metallic1

 v  37,1 kg

  maximale lengte: 249 cm

  maximale breedte: 69 cm

  Technische goedkeuringen
 v Toegestaan totaalgewicht: 200 kg2

  Bagagedrager: 20 kg

  Eenwielige aanhanger: –

  Tweewielige aanhanger: ja 

  Trailerbike: –

    Box met kinderkap

   Van weerbestendige kunststof, kinderkap biedt 

bescherming tegen regen of muggen, snelle 

montage

    Dubbel kinderzitje

   Gordel voor twee kinderen

 9  RX Chip

   Hardware voor de koppeling met gangbare 

mobiliteitsplatformen en -systemen

 

  Bike sharing-opties
   Smart Lock4

   Sleutelloze slotoplossing die met iOS-  

en Android-apparaten compatibel is

   Smart Lock4 incl. kettingslot, 120 cm,  

en Riese & Müller tas

 

Packster 60 vario Business

* bij het gebruik van ABUS Shield
** bij het gebruik van Smart Lock

De Packster 60 en Packster 80 vario Business 

overtuigen als allrounder. Aan zee, in de stad 

of in de bergen: de robuuste cargo-bikes trot-

seren weer, wind en elk terrein – de ideale 

keuze voor een betrouwbare inzet voor dage-

lijks gebruik of voor bike sharing. Veelzijdige 

configuraties zijn geschikt voor de meest uit-

eenlopende toepassingsgebieden en bela-

dingen.
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  Packster 80 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Diefstalbeveiligde zadelpen en extra 

ketting voor slot, 130 cm, incl. Chain Bag

   Comfort-stuur

  5.599,00 €

  Packster 80 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC single speed X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Diefstalbeveiligde zadelpen en extra ketting 

voor slot, 130 cm, incl. Chain Bag

   Comfort-stuur

  5.439,00 €

  Opties
 k  DualBattery 1000

   Aanvullende Bosch PowerPack 500,  

alleen in combinatie met box

   Bagagedrager

  Optioneel voor alle modellen

   Boards

   Van weerbestendige kunststof, 

Platen voor voor-, onder- en achteraan

   Box

  Van weerbestendige kunststof

  Specificaties 
 5  universal

 m  light grey1

 m  urban grey metallic1

 v  38,7 kg

  maximale lengte: 269 cm

  maximale breedte: 69 cm 

  Technische goedkeuringen
 v Toegestaan totaalgewicht: 200 kg2

  Bagagedrager: 20 kg

  Eenwielige aanhanger: –

  Tweewielige aanhanger: ja 

  Trailerbike: –

    Box met zeildoek

   Van weerbestendige kunststof

    Box met kinderkap

   Van weerbestendige kunststof, kinderkap biedt 

bescherming tegen regen of muggen, snelle 

montage

    Dubbel kinderzitje

   Gordel voor twee kinderen

 9  RX Chip

   Hardware voor de koppeling met gangbare 

mobiliteitsplatformen en -systemen

  Bike sharing-opties
   Smart Lock4

   Sleutelloze slotoplossing die met iOS-  

en Android-apparaten compatibel is

   Smart Lock4 incl. kettingslot, 120 cm,  

en Riese & Müller tas

 

Packster 80 vario Business

* bij het gebruik van ABUS Shield
** bij het gebruik van Smart Lock
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Klaar voor de toekomst

De Riese & Müller Business-modellen worden optioneel met GPS-tracker en  

Smart Lock geleverd en maken zo een digitaal, geautomatiseerd gebruik als vloot  

of voor bike sharing mogelijk. De slimme onderdelen verbinden de Riese & Müller  

Business-modellen met gangbare mobiliteitsplatforms en -systemen en veranderen 

uw e-bike in een Connected Bike.



9

Mobiele merkambassadeur

Geef uw Riese & Müller Business-modellen (vanaf een minimale 

bestelhoeveelheid van 10 stuks) een individueel design – van stic-

kers en bordjes met uw logo op de bagagedrager tot uw boodschap 

aan de zijkanten van de Cargo-Box. Zo vergroot u snel en op een 

praktische manier uw bekendheid binnen het gebruiksgebied van 

de bikes.  

De modellen blijven daarbij herkenbaar als Riese & Müller bikes  

en brengen in harmonie met hun unieke design een gezamenlijke, 

krachtige boodschap over.

Nevo vario Business De bagagedragerafdekking van uw Nevo vario in uw eigen Corporate Design.
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Cargo-bikes De bagagedragerafdekking en de Cargo-Box bieden ruimte  

voor uw logo en uw merkboodschap (zie designvoorbeeld “wings”).
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Styleguide
Designvlakken in uw corporate design maken van de Riese & Müller bedrijfsmo-

dellen ambassadeurs van uw merk. Houd bij de lay-out rekening met de vol-

gende details voor het beste resultaat.

Nevo 

Zeilringen ter bevestiging

Rijrichting >

< Rijrichting

Bagagedragerafdekking

De bagagedragerafdekkingen worden op alle Riese & Müller Business-modellen geplaatst in de uitsparingen  

van de bagagedrager en vastgezet met kabelbinders.
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Packster 60

< Rijrichting

Cargo-Box

Bagagedragerafdekking

Rijrichting >

Rijrichting >

< Rijrichting

Zeilringen ter bevestiging

Rijrichting >

De gearceerde delen van de opdrukken zijn niet zichtbaar wanneer het zeildoek gesloten is. De bagagedragerafdekkingen worden  

op alle Riese & Müller Business-modellen geplaatst in de uitsparingen van de bagagedrager en vastgezet met kabelbinders.
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Packster 80
Cargo-Box

Bagagedragerafdekking

Rijrichting >

< Rijrichting

Zeilringen ter bevestiging

< RijrichtingRijrichting >

De gearceerde delen van de opdrukken zijn niet zichtbaar wanneer het zeildoek gesloten is. De bagagedragerafdekkingen worden  

op alle Riese & Müller Business-modellen geplaatst in de uitsparingen van de bagagedrager en vastgezet met kabelbinders.
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FAQ en contact

Wie is mijn contactpersoon voor mijn projectaan-

vraag bij een positief antwoord? 

Wij bespreken het verdere verloop samen met u. 

Ofwel wordt de plaatselijke dealer betrokken of er 

wordt gekozen voor een rechtstreekse verkoop 

en de directe begeleiding door ons verkoopteam 

in Mühltal. Wij hechten eraan dat u als onze 

mobiliteits- en zakenpartner optimaal wordt 

begeleid en dat onze voertuigen in zeer goede 

staat ten behoeve van een perfecte rijbeleving 

voor u klaar staan.

 

Kan ik met mijn aanvraag ook bij de plaatselijke 

Riese & Müller dealer terecht? 

Ja. Wij nodigen u van harte uit om met uw 

plannen bij onze plaatselijke dealer langs te gaan. 

Naast de verkoop van onze e-bikes zijn onze 

dealers ook de ideale partner voor regelmatige 

service- en onderhoudswerkzaamheden.

 

Kan ik als zakelijk partner ook andere modellen 

van Riese & Müller bestellen? 

Ja. Wij bekijken uw aanvraag graag. Houd er wel 

rekening mee dat voor andere dan de 

Riese & Müller Business-modellen geen individua-

liseringsmogelijkheden en geen Smart Lock optie 

mogelijk zijn.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag nadat ik  

deze heb verzonden?  

Ons verkoopteam neemt uw aanvraag in behan-

deling. Wij reageren zo snel mogelijk, doorgaans 

binnen enkele dagen, op uw aanvraag.

 

Zijn er specifieke voorwaarden waar voor een 

potentiële projectuitvoering aan moet zijn vol-

daan? 

Ja. De naleving van onze Code of Conduct voor 

zakenpartners is een van deze voorwaarden. 

Overeenkomstig onze verantwoordelijkheidsstra-

tegie verwacht Riese & Müller dat ook zakenpart-

ners en hun medewerkers verantwoordelijk han-

delen en onze Code of Conduct en de hiervan 

afgeleide principes naleven. 

Laten we samen de stap zetten naar een duurzame mobiliteit in bedrijven en leefbare 

steden. In deze compacte brochure hebben wij de belangrijkste informatie over ons 

producten- en dienstenaanbod gebundeld. Antwoorden op de voornaamste vragen 

vindt u hier in onze FAQ. Indien u specifieke verzoeken aan ons wilt voorleggen, kunt u 

gebruikmaken van het contactformulier op r-m.de/business. Wij verheugen ons op u en 

uw project.



15

Kan ik als particulier een Riese & Müller Busi-

ness-model bestellen? 

Ja. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijke 

Riese & Müller dealer die deze modellen voor u 

kan bestellen.

 

Geldt er een minimale bestelhoeveelheid voor  

mij als zakelijke klant? 

Nee. Er wordt voor u als zakelijk klant geen  

minimale bestelhoeveelheid voor Riese & Müller  

Business-modellen gehanteerd. 

 

Met welke levertijden moet ik rekening houden?  

De levertijden zijn afhankelijk van het aange-

vraagde aantal en van het Riese & Müller model 

dat u hebt besteld. Nadat wij uw aanvraag 

hebben bekeken, informeren wij u graag indivi-

dueel over de geschatte levertijden.

Worden er individualiseringsmogelijkheden aan-

geboden?  

Ja. Wij bieden u maatwerk aan vanaf een mini-

male orderhoeveelheid van 10 Riese & Müller 

Business-modellen. Onze Business-brochure toont 

alle ontwerpmogelijkheden in detail. Houd er 

rekening mee dat wij de individualiseringsmoge-

lijkheden uitsluitend voor Riese & Müller Busi-

ness-modellen kunnen aanbieden. 

 

Kan ik als particulier een Riese & Müller Busi-

ness-model met Smart Lock bestellen? 

Nee, de Smart Lock optie is alleen beschikbaar 

voor zakelijke klanten die met hun Riese & Müller 

Business-modellen (vanaf 10 stuks) een bike  

sharing-project willen opzetten. 
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r-m.de/business

business@r-m.de

Status maart 2022

Technische veranderingen en wijzigingen in vorm, kleur  
en/of gewicht zijn binnen redelijke grenzen voorbehouden.

Alle prijzen zijn incl. 21 % BTW.

1  Kan afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land, de uitvoering of 
configuratie van het model afwijken.

2  Maximaal gewicht van de bestuurder: 115 kg, maximale belading van 
het laadoppervlak: 100 kg.

3  Maximaal 15 kg totaal gewicht bij kinderzitjes voor 
bagagedragermontage. Niet toegestaan zijn scherpe metalen klemmen 
en vervorming door een te hoge klemkracht

4    Sleutelloze slotoplossing die compatibel is met iOS- en Android-
apparaten. De Smart Lock optie is alleen beschikbaar voor zakelijke 
klanten die met hun Riese & Müller Business-modellen (vanaf 10 stuks) 
een bike sharing-project willen opzetten. 

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


